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Conhecimento e Diversão 

Atividade 39 

Vamos Relembrar? 

Neste ano você conheceu muitos artistas e realizaram diversas 
atividades. 
 
Vamos tentar lembrar de algumas? 
 
Escreva abaixo, o nome de 3 artistas que você conheceu, gostou e 
porque gostou. Se precisar pode pedir ajuda para escrever, e 
pode pesquisar nos seus materiais!!! Vamos lá! 



Artista Por que gostou 



Após realizar esta primeira atividade, você irá fazer uma produção em 
desenho da atividade que mais gostou, no suporte que tiver à disposição e 
pintar com materiais diversos.  
 
Vamos lá, relembrar é sempre bom! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

  (EF15AR02) Explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, espaço, movimento, 

gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos colegas. 

 (EF01AR04) Experimentar o desenho, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 40 

Arte  Oriental 

Abstrato (Manabu Mabe). Foto: Aurélio Velho 

A arte abstrata é um estilo artístico 
que surgiu no início do século XX, 
essa arte não se preocupa em 
representar objetos da nossa 
realidade física, e sim expressar as 
infinitas relações entre linhas, 
superfícies e cores. 



Hoje vamos conhecer o artista plástico Manabu 
Mabe foi um pintor, desenhista e tapeceiro 
japonês naturalizado no Brasil. Chegou ao país no 
navio La Plata Maru para trabalhar nas plantações 
cafeeiras de Lins, no interior de São Paulo. 
 

Seu primeiro ateliê foi improvisado no meio de 
uma lavoura onde pintava naturezas-mortas e 
paisagens. Como trabalhava com a terra, só podia 
pintar nos dias de chuva. Sua estreia acontece no 
final dos anos 40 numa exposição individual de 
quadros abstratos em que misturava letras 
japonesas com manchas (como por  
exemplo a obra ao lado). 



Em São Paulo ele conheceu o pintor Tikashi Fukushima. Ambos foram responsáveis 
pela popularização do abstracionismo no Brasil. 

Tikashi Fukushima - Sem Título, 80 x 100 cm, óleo sobre tela 



Manabu Também admirava muito o trabalho de Tadashi Kaminagai e já foi comparado 
a Tomie Ohtake em sua fase madura, é interessante analisar o quanto os pintores 
orientais se identificam mais com o gesto, a mancha e as diversas possibilidades de 
criar formas. 

Veja agora outras obras de Manabu Mabe: 

Manabu Mabe  
Sem Título,  óleo sobre tela, 80 x 100 cm, 1969  



Manabu Mabe - Sem Título,  óleo sobre tela, 51 x 51 cm, 1974  



Agora é a sua vez... 
 

Que tal experimentarmos fazer uma produção abstrata? 
Você vai precisar dos seguintes materiais: folhas de sulfite ou do caderno de desenho,  
tinta guache e pincel. 
 

Para começar, divida a folha de papel A4 em quatro pedaços menores, amasse-as 
formando quatro bolinhas. Em seguida pinte todo o lado de fora da bolinha com uma 
cor de tinta. 
 

Feito isso, abra com muito cuidado a folha de papel. Como o papel fica molhado com a 
tinta é preciso controlar a quantidade que irá usar para não correr o risco de rasgar o 
papel. Faça o mesmo com as outras bolinhas que amassou. 
 

Depois de abrir, pressione-o contra um pano ou papel toalha para absorver o excesso de 
tinta. Deixe secar e depois repita o processo utilizando outras cores.  
 

Repita a pintura quantas vezes achar necessária para que o papel fique todo colorido.  
 

Veja como fica o resultado da produção com as crianças. 



Observe algumas imagens desse processo: 

1 2 
3 

Para os alunos que estão no modo remoto, lembre-se de 
apresentar sua produção para seu professor ou professora de arte, 
conforme combinado. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar a pintura como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar a pintura, fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 41 

Por todas as partes!!! Hoje vamos conhecer a artista plástica 

japonesa Yayoi Kusama!!!  

Yayoi Kusama nasceu em Matsumoto em 

1929, província rural do Japão, no berço de 

uma família conservadora que não aceitava 

a sua vocação para o mundo das artes. Seu 

trabalho é uma mistura de diversas artes, 

como colagens, pinturas, esculturas, arte 

performática e instalações ambientais, em 

que é visível uma característica que se 

tornou a marca da artista: a obsessão por 

pontos e bolas. 



Desde menina, Kusama sabia que queria seguir a carreira artística. Quando tinha 10 
anos começou a pintar as suas características bolinhas infinitas (os famosos polka 
dots = bolinhas em inglês), a princípio em aquarela, giz pastel e tinta a óleo. 
Suas criações têm influências do minimalismo, da pop art, do surrealismo e do 
expressionismo abstrato. 
Atualmente, Yayoi Kusama é celebrada como uma das mais importantes artistas 
plásticas viva e as suas exposições reúnem muitos fãs ao redor do mundo. 
 
Que tal fazer um passeio virtual pelo museu Yayoi Kusama no Japão pelo seguinte 
link:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=genhw8-bLJ8 
 

Ou por meio do QR Code:  

https://www.youtube.com/watch?v=genhw8-bLJ8
https://www.youtube.com/watch?v=genhw8-bLJ8
https://www.youtube.com/watch?v=genhw8-bLJ8
https://www.youtube.com/watch?v=genhw8-bLJ8
https://www.youtube.com/watch?v=genhw8-bLJ8


Aprecie algumas imagens da obra da artista que acabamos de conhecer: 











Agora é a sua vez... 
  

Para essa atividade você irá precisar de uma folha de papel, fita adesiva, tesoura, 
e materiais de pintura que tiver disponíveis, como: giz de cera, giz pastel, giz de 
lousa, tinta guache, canetinhas e outros. Desenhe vários círculos nesta folha, 
podem ser bem pequeninos, medianos e grandes. Em seguida, pinte os círculos 
com as cores que desejar explorando todo o espaço circular e depois recorte-os. 
Se tiver disponibilidade utilize papeis coloridos, dê preferência aos papeis 
reutilizáveis.  
O professor irá procurar um local ou mais de um local seguro e adequado da 
escola (combinar anteriormente com a esquipe escolar e respeitando o protocolo 
sanitário) para o(s) grupo(s) fazerem uma intervenção, nos locais como: o 
banquinho do pátio, o alambrado do jardim, o mural da escola, em baixo da mesa 
do refeitório, o corredor e outros. 



Cada aluno ficará responsável pelos círculos que fez e receberá um pedaço de 
fita crepe para colá-los no local escolhido para o grupo.  
O grupo deverá discutir como irão organizar e colar os círculos, com mediação 
do professor, lembrando que há círculos grandes, médios, pequenos e de 
diferentes cores.  
 
Se houver possibilidade fotografe as produções, pois como se trata de uma 
atividade efêmera, seria interessante fazer fotos para futuras apreciações. 
 
Depois será bem bacana apreciar e conversar sobre esta intervenção!!! 
 
 Para os alunos que estão no modo remoto, lembre-se de apresentar sua 

produção para seu professor ou professora de arte, conforme combinado. 
 



Se sobrar um tempinho, que tal fazermos o jogo teatral “Bola Imaginária?!”. 
 

Esta brincadeira tem dois objetivos, o primeiro deles é tornar real um objeto imaginário. O 

segundo é possibilitar uma ação coletiva e imaginária.  

Como? A brincadeira será de jogar bola, mas bolas imaginárias. Comece fazendo uma lista 

de todas as bolas que você conhece. Esta lista pode ser feita escrevendo com a ajuda do 

professor(a). Conforme você for fazendo a lista, vai lembrando as características de cada 

bola. Como ela é, de que material, qual peso tem, se ela vai bem para o alto ou se é difícil de 

jogar, qual sua cor e qualquer outra característica que você souber. Com a lista feita, vamos 

imaginar jogando essas bolas em grupos. Lembre-se de falar para seu grupo, que bola estará 

jogando. Como as bolas são imaginárias, você vai ter que prestar muita atenção para saber 

qual o caminho que ela está fazendo ou qual a força que você fará com seu corpo para jogá-

la perto ou longe, ou como irá recebe-la. No meio do jogo, troque de bola e preste atenção 

em como seu corpo precisou se adaptar para a nova bola. 

Escolha bolas diferentes, como: a bola de gude, de ping pong, de tênis, de boliche, 

 de basquete, de plástico, de borracha, de praia, inflável e outros.  



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar  recorte, a colagem e a intervenção como modalidade das artes visuais, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento, gestualidade, etc.). 

 (EF01AR04) Experimentar o recorte, a colagem e a intervenção, fazendo uso sustentável  de diversos 

materiais, instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
  


